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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bab 1, Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembalajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan individu yang memiliki 

kepribadian baik, oleh sebab itu orang yang berpendidikan akan sangat berguna 

untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Pendidikan memiliki peranan penting 

untuk menentukan tinggi rendanya sumber daya manusia. Semakin bagus mutu 

pendidikan yang diterapkan maka akan semakin tinngi kualitas sumber daya 

manusia yang dihasilkan. 

 Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat, karena 

penguasaan matematika sangat berguna dalam membantu penguasaan ilmu-ilmu 

yang lain, baik dari segi pengembangan ilmu yang bersangkutan, maupun dalam 

terapannya pada aspek kehidupan sehari-hari. Penguasaan matematika membuat 

seseorang mampu bersaing dalam bidang ekonomi maupun pengembangan 

IPTEK. Penguasaan matematika akan lebih baik apabila di dukung dengan 

pembelajaran yang baik pula. 

Belajar merupakan suatu kegiatan dan proses yang dilakukan seseorang 

untuk berubah dari diri yang baik menjadi lebih baik lagi. Menurut Sardiman 

A.M. (2011: 20) pengertian belajar dapat diterangkan bahwa belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Belajar dikatakan berhasil jika seseorang mampu 

mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Menurut Aunurrahman (2009: 



2 
 

35) ada tiga ciri kegiatan belajar yaitu belajar menunjukkan suatu aktivitas pada 

diri seseorang yang disadari atau disengaja, belajar merupakan interaksi individu 

dengan lingkungannya, dan hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah 

laku. 

Pembahasan tentang kreativitas sering kali dikaitkan dengan tigkat 

kecerdasan seseorang padahal pada kenyataannya bahwa tidak benar kalau kita 

beranggapan bahwa hanyalah siswa-siswa yang sangat cerdas saja yang dapat 

menjadi kreatif. Menurut Simson dalam Yusuf (2010: 17) mendefinisakan 

kreativitas sebagai inisiatif yang diperlihatkan oleh seseorang dalam bentuk 

kemampuan seseorang untuk keluar dari sistam yang normal, yaitu melalui 

merenungkan dan berpikir dengan penuh perhatian. 

Hasil belajar matematika itu sangat penting, karena semakin tinggi 

perubahan yang dihasilkan, maka proses belajar matematika tersebut semakin 

efektif. Namun pada kenyataannya cenderung belum sesuai harapan.  Menurut 

Widoyoko (2010:25) menyatakan hasil belajar merupakan perubahan yang 

terjadi pada diri siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran bersifat non-

fisik seperti perubahan sikap, pengetahuan maupun kecakapan. Sedangkan 

menurut Asep Jihad (2010:15) bahwa pengertian hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan tujuan pengajaran.Dengan demikian, keberhasilan seseorang 

dalam belajar matematika akan menghasilkan perubahan kemampuan bernalar 

dan memecahkan suatu masalah. 

Namun pada kenyataannya hasil belajar matematika cenderung belum 

sesuai harapan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Programme for 

International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 untuk bidang 

Matematika, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 69 negara . Sedangkan 

menurut data Litbang Kemendikbud, perolehan nilai rerata hasil Ujian Nasional 

matematika SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015 Kabupaten Sukoharjo 

tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai rerata Ujian 

Nasional matematika yang hanya 49.11 yang jauh lebih rendah  dibandingkan 

nilai rerata Ujian Nasional Bahasa Indonesia 77.00, Bahasa Inggris 56.74 dan 
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IPA 55.16. Sementara itu SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo memperoleh peringkat 

65 dari 84 sekolah negeri dan swasta se-kabupaten Sukoharjo dengan perolehan 

nilai rata – rata Ujian Nasional Matematika hanya 37.29. 

Rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik dari dalam maupun luar diri siswa. Faktor penyebab hasil belajar 

matematika yang bersumber dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang 

dimiliki serta beberapa faktor lain seperti motivasi,krativitas, minat, sikap, 

ketekunan, kebiasaan belajar dan perhatian. Sedangkan faktor yang berasal dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika meliputi kualitas pengajaran, kurikulum, model pembelajaran, 

fasilitas, sumber belajar serta suasana belajar. 

Faktor yang diduga menjadi  akar penyebab masih rendahnya hasil belajar 

matematika adalah kreativitas siswa yang kurang baik. Berdasarkan penelitian 

Teguh Priyanto (2015) menyatakan bahwa kreativitas siswa membantu siswa 

dalam mengembangkan gagasan baru, lebih menekankan pada pengembangan 

berpikir logis dan divergen sampai pada menyelesaikan masalah-masalah dalam 

kehidupan. Oleh karena itu, kreativitas siswa adalah kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu hal yang baru baik berupa gagasan maupun karya 

nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.  

Selain kreativitas siswa, faktor yang juga diduga menjadi akar penyebab 

rendahnya hasil belajar matematika adalah proses pembelajaran matematika 

yang masih terpusat kedapa guru bukan terpusat kepada siswa. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu inovasi dalam model pembelajaran matematika yang mampu 

meningkatkan potensi dan kemampuan siswa dalam berfikir kreatif. Salah satu 

alternative yang dapat ditawarkan unuk menanggulangi masalah tersebut adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning. Menurut hasil 

penelitian Siregar dan Marsigit (2015) menyatakan bahwa pendekatan discovery 

yang menekankan aspek analogi lebih unggul dari pendekatan konvensional 

(pembelajaran biasa) dalam hal kemampuan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran matematika.  
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Berdasarkan pemaparan diatas , dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Discovery Learning dapat menjadi alternatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian 

tentang model pembelajaran Discovery Learning  terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari kreativitas siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang terkait dengan 

hasil belajar matematika dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

2. Kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika masih tergolong rendah. 

3. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru matematika di 

dalam menyampaikan pelajaran sehingga berpengaruh pada hasil belajar. 

4. Pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher center). 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat difokuskan sebagai 

berikut. 

1. Hasil belajar matematika. 

Hasil belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi pada 

kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri yang nilainya masih 

kurang dari Kriteria Ketentuan Minimal (KKM). 

2. Indikator kreativitas siswa dapat ditunjukkan dengan, 

a. Hasrat keingintahuan yang cukup besar 

b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru 

c. Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

d. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan 

e. Berpikir fleksibel 

f. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi 

jawaban lebih banyak 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran Discovery Learning untuk kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil 

belajar matematika di SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo ? 

2. Adakah pengaruh tingkat kreativitas siswa terhadap hasil belajar 

matematika di SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo? 

3. Adakah interaksi model pembelajaran Discovery Learning dan tingkat 

kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika di SMP Negeri 2 Baki 

Sukoharjo ? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada 

bagian terdahulu yang akan dicari solusinya, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis dan menguji untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika di SMP Negeri 2 

Baki Sukoharjo. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh tingkat kreativitas siswa terhadap hasil 

belajar matematika di SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi model pembelajaran Discovery 

Learning dan tingkat kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika di 

SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk memperoleh informasi tentang pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

kreativitas siswa kelas VII SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 
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a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa sehingga dapat memperoleh  hasil belajar 

matematika yang memuaskan. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru sebagai refrensi 

dalam memilih model pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk 

membina siswa dalam mengembangkan kreativitas siswa serta 

menciptakan kondisi yang efektif dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

 

 

 

 

 


